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Manevi Vasiyetim 

 

Ömrümün bu son zamanlarında on yıllar boyunca bulunduğum yerlere baktığımda, her 

şeyden önce şükretmek için ne kadar çok neden olduğunu görüyorum. Her şeyden önce her 

türlü iyiliğin kendisinden geldiği, bana hayat veren ve kafamı karıştıran her durumda bana yol 

gösteren Allah’ın Kendisine şükrediyorum; Ne zaman yolun dışına sürüklenmeye başlasam 

beni toparladı, yüzünün ışığını her zaman yeniden bana verdi. Geriye dönüp baktığımda, 

görüyorum ki bu yolda karanlık ve meşakkatli patikalar bile benim kurtuluşum içindi ve tam da 

bu patikalarda O, beni iyi olana yöneltti.  

Zor zamanlarda bana hayat vermiş olan anne- babama teşekkür ederim. Onlar bana 

sevgilerinin harika yuvasını hazırladılar; bugüne kadar yaşadığım tüm günlerime ışık oldular. 

Babamın ileri görüşlü imanı, bana ve tüm kardeşlerime inanmayı ve tüm bilimsel bilgimin 

ortasında rehberlik ederek, sağlam durmayı öğretti. Annemin miras bıraktığı yürekten imanı ve 

büyük nezaketi için ne kadar teşekkür etsem azdır.  Kız kardeşim, on yıllar boyunca özverili ve 

şefkatli bir ilgiyle bana hizmet etti; erkek kardeşim ileri görüşlü muhakemesi ve güçlü azmi ile 

yüreğinin neşesi içinde daima bana yolu açtı. Sürekli ileri giden ve daima ilerleyen bu patika 

olmasaydı doğru yolu bulamazdım.   

Her zaman yanıma yerleştirdiği pek çok dost için, erkek ve kadın arkadaşlar için, 

yolumun her aşamasında birlikte çalıştığım insanlar, bana verdiği öğretmenler ve öğrenciler 

için Allah’a şükrediyorum. Hepsini minnettarlıkla Allah’ın merhametine emanet ediyorum. Alp 

Dağlarının eteklerinde, Bavyera’daki güzel evim için Allah’a şükretmek istiyorum. Burada kaç 

kere ve defalarca Yaratıcı’nın Kendi görkeminin parıldadığını gördüm. İmanın güzelliğini pek 

çok kez tekrar tekrar tecrübe etmeme olanak veren vatanımın insanlarına teşekkür ediyorum.  

Yurdumun, bir iman ülkesi olarak kalması için dua ediyorum ve siz değerli yurttaşlarıma rica 

ediyorum, imanınızdan sapmayın. Nihayet, hayat yolculuğumun çeşitli aşamalarında ama 

özellikle benim ikinci vatanım olan İtalya ve Roma’da tecrübe ettiğim tüm güzellikler için 

Allah’a şükrediyorum.  

Herhangi bir şekilde haksızlık ettiğim herkesten, yüreğimin ta derinlerinden af 

diliyorum.  

Daha önce yurttaşlarım için söylediklerimi şimdi Kilise’de hizmet etmem için bana 

emanet edilenlere de söylüyorum: İmanda sağlam durun! Başka yöne sapmayın. Genellikle 

bilim gibi görünen, -bir yanda doğa bilimleri diğer yanda tarihin araştırıldığı bilim alanları 



(özellikle Kutsal Yazı araştırmaları) – Katolik inancına aykırı ancak çürütülemez görünen 

görüşler ileri sürüyorlar. Eski zamanlardan beri doğa bilimlerinde ortaya çıkan pek çok 

değişikliğe tanık oldum. İnanca karşı çıkan, görünüşte kesin olan pek çok hipotezin nasıl 

ortadan kalktığına tanık oldum. Bunlar, bilim değil sadece bilime ait felsefi yorumlar 

olduklarını kanıtladılar. Doğa bilimleri ile diyalog içindeki iman; bu şekilde, bilimsel 

açıklamaların kapsamının sınırlarını ve bunun yanında özünü öğrenmiş oldu.  60 yıl boyunca 

teolojinin özellikle kutsal kitap araştırmalarının yolunu takip ettim. Sarsılmaz görülen tezlerin, 

değişen nesillerle çöktüğünü gördüm – ki bunların sadece hipotez olduğu ortaya çıktı. Liberal 

kuşak (Harnack, Jülicher vb.), varoluşçu kuşak (Bultmann vb.) Marksist kuşak… Tüm bu 

karmakarışık hipotezler arasından imanın makullüğünün nasıl ortaya çıkmış olduğunu ve 

çıkmaya devam ettiğini gördüm ve görüyorum. Hakikaten Mesih İsa Yol, Gerçek ve Yaşam’dır 

– ve Kilise de tüm kusurlarıyla birlikte gerçekten O’nun bedenidir.  

 

Son olarak, sizden alçakgönüllülükle benim için dua etmenizi istiyorum. Tüm 

günahlarıma ve kusurlarıma rağmen Rab beni ebedi konutuna kabul etsin. Bana emanet 

ettiklerinin hepsi için günbegün en içten dualarımı sunuyorum.  

Benedictus PP XVI. 

 


